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অল্লায নারভ শুরু ওযহি, প্রংা অল্লায জরনে, ারাত  ারাভ ফহলিত হাও অল্লায যাূর, তাাঁয 

হযফাযফকি, তাাঁয াাফীকণ  তারদয নুাযীরদয ঈয। 

াযা হফরেয ভুরভান বাআরয়যা! অ ারাভু অরাআওুভ য়া যাভাতুল্লাহ য়া ফাযাওাতু। 

তঃয, 

কু্ররিায, ধভিহনযরক্ষফাদী, অরভহযওান্থী হনাফাহনী, ভুফাযরওয ফহষ্ট হথরও মায়া নুকত দর এফং 

আরাভন্থীরদয এওহি দর অযফ ঈাকয ঞ্চররয থি এফং অরভহযওায হযওল্পনায াারমে ভুাম্মদ 

ভুযহ যওারযয তন খিারনায জনে এওহিত রয়হির। কু্ররিাযরদয হনতা (তায়াররা) যওায তন 

যফতিী বায় এআ হদনহিরও ঐহতাহও এওহি দ্বীন ফরর ঈরল্লঔ ওরযহির। কু্ররিাযযা ভুাম্মদ ভুযহ 

যওারযয ঈরেদরও ভথিন ওরযহির ওাযণ এআ ঈরেদ তারদয জনে দহক্ষন হভয হথরও হফহেন্ন রয় এওহি 

ওহিও হিষ্টান যাষ্ট্র প্রহতষ্ঠায রথ এওহি দরক্ষ। 

হতহন ভুরভান এফং হিষ্টানরদয ভরধে াথিওে ওরযন না এফং তায যাষ্ট্র ধভিীয় ভতফাদ নয় ফযং জাতীয়তাফারদয 

হবহিরত প্রহতহষ্ঠত- এআ অো ভুাম্মদ ভুযহ ফাযংফায প্রদান ওযা রে তায যওাযরও কু্ররিাযযা 

ফযদাস্ত ওরযহন। তাযা এিা েআ ওযরত াযহির না হম, হভয এভন এওজন যাষ্ট্রহত দ্বাযা হযচাহরত রফ 

হম হওনা এওহি আরাভন্থী দররয ারথ মুক্ত। তাযা শুধুভাি এওজন হনরবিজার হওুরাহযস্ট 

(ধভিহনযরক্ষফাদী, ফস্তুফাদী) যাষ্ট্রহত চায় হম অরভহযওায প্রহত নুকত রফ। এয ভাধেরভ তাযা অরভহযওা 

এফং মায়হনস্টরদয আহুহদফাদীরদয ারথ হভরর হভযরও হফবক্ত ওযায লড়মন্ত্র ফাস্তফায়ন ওযরত চায় হিও 

হমভনবারফ “অযফ ঐওে” এয ারফও হনতা জাভার অবু্দর নারয ুদানরও হভয হথরও অরাদা ওরয 

হদরয়হির। 

অয ধভিহনযরক্ষফাদীরদয হনতা ভুাম্মদ অর-ফাযাহদ যওায তরনয অনরে ঈদমারন এর জাতীয় 

ংহতয প্ররয়াজনীয়তা ঈরল্লঔ ওযরত হকরয় ভুফাযও এফং তায ফহষ্ট হথরও মায়া নুকতরদয যাধ ভাপ 

ওরয হদয়ায প্ররয়াজনীয়তা হখালণা ওরয। এআ ভুফাযওন্থীযাআ ভুাম্মাদ ভুযহ যওারযয হফরুরে হফরযাধীরদয 

এআ অরোররন থিায়ন ওরযহির। অরভহযওায দারার এফং অন্তজিাহতও রদয জনে রারাহয়ত এআ অর-

ফাযাহদ রে হআ হরাও হম হনরজয চাওহয ধরয যাঔরত আযাও অক্রভরণ ভথিন জাহনরয়হির। 

শুওরনা হঔজুয হদরয় ততহয কণতরন্ত্রয এআ ভূহতি হমআ ধভিহনযরক্ষফাদী  ফস্তুফাদী হরারওযা ফাহনরয়হির হআ 

হরারওযাআ কণতন্ত্র, হনফিাচন, অয ক্ষভতায াহন্তূণি  স্তান্তয এফং হফাওারদয হধাাঁওা হদয়ায ঈরেরে তারদয 

ততযী নোনে কল্প হফভারুভ বুরর হকরয় হনরজরদয ততযী ভূহতি হনরজযাআ হঔরয় হপরর ভুযহ যওাযরও ঈরেদ 

ওরযরি।(১) তারদয “হত শ্ররেয়  হফি” ফোররি ফরেয ভাধেরভ তাযা ক্ষভতায় হমরত ফেথি রয় ফররল 

ক্ষভতায় মাফায জনে তাযা অরভহযওান্থী হনাফাহনীয যণান্ন রয়হির হমিারত জাতীয়তাফাদী ধভিহনযরক্ষ 

যারষ্ট্রয াাাহ হওিু আরাভী যীয়রতয অআরনয অংহও ফাস্তফায়ন ওযায ক্ষীণ ম্ভাফনায ওথা ঈরল্লঔ ওযা 
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রয়হির ভাি। তাযা এিা ে ওযরত ারযহন। তারদয কণতন্ত্র এিারও গ্রণ ওযরত ারযহন। তাআ তাযা 

াভহযওবারফ ক্ষভতা স্তান্তরযয থ হফরি হনরয়হির। 

ধভিহনযরক্ষফাদীযা হভযরও হও প্রস্তাফ হদরে?  তাযা আযাও ধ্বংওাযী ভুাম্মাদ অয-ফাযাহদরও হভরয তায 

ধ্বংাত্মও ওামিওরা শুরু ওযায প্রস্তাফ হদরে। অরভহযওায আযাও অক্রভরণয য োন্স হিে অণহফও হক্তয 

এরজহন্স (Atomic Energy Agency)  হথরও দতোক ওরযন হওন্তু ভুাম্মাদ অর-ফাযাহদ  এআ হবভান এফং 

অত্মম্মান হদঔারত আেুও হিররন না। হতহন হল হদন মিন্ত তায রদ ফার হথরও এয ুরমাক ুহফধা হবাক 

ওযরত আেুও হিররন। অয মঔন এরজহন্সরত তায ভয়ওার হল য় তঔন তাযা তারও হভরয অরযওহি 

হভরন ািায়। এফং দুবিাকেজনওবারফ ােওয ফোায রে এআ হম , তাযা ভুফাযও হফরযাধী হবজারন 

আঔয়ানআ( মাযা হনরজরদযরও কণতাহন্ত্রও ভতফারদয হফড়াজারর ফেী ওরয হপরররি) তারও জনভথিন প্রদান 

ওরয। পরর হফকত হদরনয হযাহত  ফৃরক্ষয পর তাযা অজ খরয তুরররি। ওহফ ভুতানাহফ ফরররিনঃ 

(অযফী ওহফতা) 

হভরয ােযরয বাফ হনআ তরফ এআ াহয ন্তযারর যরয়রি ওান্না 

এিাড়া ধভিরনযরক্ষফাদীযা হভযরও অয হজ প্রস্তাফ ওযরি? তাযা নারহযয়া ভতফারদয ঈিযাহধওাযী াহভদন 

াফাহরও হ ওরযরি হমন হ ১৯৫৬ এয যাজয় এফং ১৯৬৭ এয হফমিয়, তোচারযয হনফিান, 

হকায়ীয দহচহ্ন, হকারয়োফাহনীয দুনিীহত, অরব্দর াহওভ অরভয, ফাযররহন্ত অবু্দর াহভদ  য়াযদা অর-

জামাআহযয়ায ননহতওতা এফং াভ ফাদযান  াভমা অর ফাহঈহনয তোচারযয ুনযাফৃহি ওযরত ারয। 

অয ােওয ফোায রে এআ এঔয়ানআ ংদ হনফিাচরন াভহদন াফাহয ারথ হজাি কিন ওরযহির। 

ধভিহনযরক্ষফাদীযা হভরযয ওারি অয হ ওরযরি ভুফাযরওয বৃতে এফং চািুওায অভয ভুারও হম হল 

হনঃো তোক ওযা মিন্ত শুধু হনরজয হায় রদান্নহত চায়। 

ধভিহনযরক্ষফাদীযা অয প্রস্তাফ ওরযরি য়াপদ াহিিরও মাযা ১৯৪৪ এয হপব্রুয়াহযরত হিহি ফাহনীয 

ক্ষভতায় চরড় এরহির অয অজ ২০১৩ হত অরভহযওায হনাফাহনীয দারি চরড় এররি। 

অয এআ অরভহযওান্থী হনাফাহনী ততহযআ ওযা রয়রি অরভহযওায াামে, প্রহক্ষণ এফং স্তরক্ষ দ্বাযা। 

হনরজরদয অরদ ফাস্তফায়ন, স্বাথি ংযক্ষণ এফং অরভহযওায হববাফওত্বাধীন আযারয়ররয হনযািায স্বারথি 

অরভহযওায এআ হনাফাহনীয ওভান্ডাযরদয হওরন হনরয়রি। 

এআ হনাফাহনীরও ভুফাযও আরাভন্থী অরোরন দভরনয ঈায় হারফ ফেফায ওরযরি। 

এআ হনাফাহনীয অদারত ভুরভানরদয হফরুরে ১০০ এয হফী ভৃতুেদরেয অরদ হদরয়রি।  

ঈযন্তু এযা অরভহযওায প্রহতযক্ষা ফেফস্থায় প্রতেক্ষবারফ ংগ্রণওাযী।  

ঈযন্তু এযা অরভহযওারও হনা খাাঁহি, গুদাভখয, হররার যফযা এফং তারদয প্রহক্ষরণ াামে ওরয।  
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    এভনহও এযা অরভহযওা  তায হভিরদযরও ারযন িাআি স্টায – মা হওনা ভুদ্র হথরও ওায়রযা 

অক্রভণ- ওযায প্রহক্ষণ হদয় মারত ওরয হভরয আরাভী ান প্রহতষ্ঠা রর তা ঈৎঔাত ওযরত তা াামে 

ওযরত ারয।  

     হভযীয় হনাফাহনীয হফভানফেয হথরও অপকাহনস্তান এফং আযাও হবভুরঔ কু্ররিাযরদয মুেহফভানগুররা 

াভরা ওযরত যয়ানা য়। 

    অপকাহনস্তারনয হফরুরে কু্রররি হভযীয় হনাফাহনীয হওিু দর ং হনরয়হির। 

    এযাআ কামা ফরযাধ ওরয অরি এফং হচাযাচারারনয ুযঙ্গগুররা ধ্বং ওরয  হদয়। 

    অয দিায অড়ার হথরও স্থানীয়-অঞ্চহরও যাজনীহত হনয়ন্ত্রণ ওযরত এআ হভযীয় হনাফাহনীরওআ 

অরভহযওা ফেফায ওরয। হিও হমভনবারফ তাযা াহওস্তান অয তুযরেয হনাফাহনীরও ফেফায ওরয। অয 

এওান্ত ফাধে ররআ এআ হনাফাহনী দিায ন্তযার হথরও হফহযরয় এর স্থানীয় যাজনীহতরত নগ্নবারফ স্তরক্ষ 

ওযা শুরু ওরয হমভনিা াম্প্রহতও ভুযহ যওায ঈরেরদয হক্ষরি রয়রি। 

অয ভুফাযরওয নুকতযাআ ভুাম্মাদ ভুযহয হফরুরে এআ হবমারনয থিায়ন ওরযরি মায হনতৃরত্ব হির 

অহভযারতয অরভদ াহপও। তারদয ভরধে যরয়রি ফ অভররয ভুঔাি, তোচাযীরদয ওণ্ঠস্বয, 

তোচাহযরদয ওরভ এফং হং অবু্দর ভাহজদ ভাভুদ। ঔুফ দ্রুতআ হ তায হনাংযা লড়মন্ত্র ুনযায় ফাস্তফায়রন 

তৎয রয় ঈরিরি মা হাহন ভুফাযরওয ভয় হথরওআ হ ওরয অহির। তারও যাষ্ট্রীয় হনযািা হযচারনায় 

ঈন্নীত ওযা রয়হির। যফতিীরত প্রহক্ষণ হদরয় ভুফাযরওয যাষ্ট্র হনযাদ যাঔায ওারজ তারও ফেফায ওযা য়। 

ভুফাযও তায ঈয ন্তুষ্ট হির এফং াফহরও প্রহহওঈিয য়া মিন্ত হ তারও রদান্নহত হদরত থারও। 

 তারদয ভরধে অয যরয়রি অর-অমারযয াআঔ মারও অভযা ভুফাযরওয দুনিীহতগ্রস্ত অভর হথরও 

ঈিযাহধওায ূরি রাব ওরযহিরাভ। অয তাআ হ অরভহযওান্থীরদয াভহযও বুেথানরও ভথিন জানারত 

প্রস্তুত হির হিও হমভনবারফ হ ভুফাযওরও ভথিন ওরয এফং তায হফরুরে অরোররনয ঈয হনরলধাজ্ঞা জাহয 

ওরয পরতায়া হদরতা। 

(আরাভন্থীরদয  অরা)  

দুবিাকেজনওবারফ আরাভন্থী ওারজয ারথ জহড়ত এওদর হরাও এরদয ারথ ভত হালণ ওরয। এযয 

তাযা এরওয য এও অরা ওযরতআ থারও। 

    প্রথরভ তাযা কণতাহন্ত্রও ানরও ওুপয এফং হযও ফরর স্বীওায ওরয কণতাহন্ত্রও যাজনীহতরত ংগ্রণ 

ওযরত ম্মত য়। 

    তাযয তাযা অয এওধা হনরভ এভন যাজননহতও দর কিন ওরয হম দররয ভূরনীহত ধরভিয হবহিরত 

দর কিনরও নুরভাদন হদয় না, তাআ তাযা তারদয দররয তফহষ্টোফরী হথরও “ধভিীয়” ব্দহিরও হযরয় হদয়। 
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    এযয তৃতীয়ফারযয ভরতা অরা ওরয তাযা আযারয়ররয ারথ চুহক্তরও ভথিন জানায় এফং হআ চুহক্তয 

প্রহত শ্রো জাহনরয় তা না বাঙ্গায ঙ্গীওায ওরয। 

    চতুথিফারযয ভরতা অরা  ওরয তাযা ধভিরনযরক্ষতা, জাতীয়তাফাদ এফং কণতরন্ত্রয হবহিরত যহচত 

ধভিহনযরক্ষ ংহফধানরও স্বীওৃহত দান ওরয। 

    এযয ঞ্চভ ফায অরভহযওান্থী হনাফাহনী, ধভিরনযরক্ষ-ফস্তুফাদী হরাওরদয দর, কু্ররিায এফং 

ভুফাযরওয নুকতরদয ারথ হভহরতবারফ তাযা হআ কণতাহন্ত্রও যাজনীহতয হফরুরেআ বুেথারন অং হনয় হমআ 

কণতাহন্ত্রও যাজনীহতরও তাযা হনরজরদয প্ররয়াজরনয জুাত হদহঔরয় হজরয়ম ওরয হনরয়হির। 

    এফং ফররল তাযা অরভহযওান্থী হনাফাহনীয স্বারথি তারদয করফিয হআ ংহফধানরও করা হচর ধযরত 

াামে ওরযরি। 

এআ আরাভন্থীরদয ঈদাযণ ঐ ফেহক্তয ভরতা, হম হও না তায ভৃতুেথমাহি ন্তানরও ফাাঁচারত লধ হওনায 

জনে হওংফা তায জীণিীণি বাঙ্গা খযহিরও হভযাভত ওযায প্ররয়াজনীয়তা ঈরল্লঔ ওরয ভরদয ফেফা ওযরত চায়। 

রয অভযা অশ্চমি রয় রক্ষে ওযরাভ হম, হআ ফেহক্ত হনরজয ন্তানরও তোয ওারজআ ংগ্রণ ওযরি এফং 

হনরজয খয হনরজআ ধফং ওযরি। ফররল হ তায ভরদয ফেফা হিওআ ওরয মারে! হমন তায দাহফগুররা 

প্ররয়াজরনয ঔাহতরয নয় ফযং অজুাত হদহঔরয় ভে ওাজহি চাহররয় মায়ায স্বারথিআ হির! 

আঔয়ারনয ভুযহ যওায ভূরত অক্রভরণয হওায য়হন, ওাযণ এহি ররা আঔয়ারনয যওায, ফযং 

অক্রভণ রয়রি হম হওান ধযরনয আরাভী হচন্তাধাযায ঈয। আঔয়ান যওায অরভহযওা  

ধভিহনযরক্ষফাদীরদয ন্তুষ্ট ওযায জনে ফ যওভ হচষ্টাআ ওরযরি। হওন্তু তাযা অরভহযওা  

ধভিহনযরক্ষফাদীরদয ন্তুষ্ট ওযরত ারযহন, তারদয অস্থা  হফো জিন ওযরত ফেথি রয়রি। ওাযণ 

অরভহযওা  হওুরাযযা (ধভিহনযরক্ষ-ফস্তুফাদী হরারওযা) বুরর মায় হন আঔয়ারনয  হআ হলাকান, “হজাদ 
অভায থ; অল্লায যাস্তায় াাদাতআ অভায হচয অওাঙ্ক্ষা”। আঔয়ান তারদয হআ হলাকান হযতোক ওরয 

নতুন হলাকান হদরয়রি, “কণতন্ত্র রে ভাধান”, হওন্তু কু্ররিায  ধভিহনযরক্ষফাদীযা তারদয অরকয হআ 

হলাকানহি বুররত ারয হন। 

মা খরিরি তা রে, কণতাহন্ত্রও েহতরত হম ওঔরনাআ আরাভী যীয়রতয প্রহতষ্ঠা ম্ভফ নয় তায ওািে 

প্রভাণ। অয খরি মায়া এআ ফেথিতায ভরতা হফার এফং ওদমি ফেথিতা অরক ওঔরনা খরিহন। এহি অররজহযয়া 

এফং হপহরহস্তরনয হচরয় ফৃৎ এফং হনওৃষ্ট ফেথিতা। এফায আঔয়ারনয ভানুরলযা যওারযয প্রধান মিন্ত হমরত 

হযহির, হধওাং জনপ্রহতহনহধআ তারদয হির এফং তাযাআ শুযা ওাঈহন্সর কিন ওরযহির। হওন্তু এত হওিুয 

রয তারদযরও হজাযূফিও ক্ষভতা হথরও ঈৎঔাত ওযা য়। তাআ ভুযহ যওারযয ভথিরনয প্রহত অহভ 

যাভি হদরত চাআঃ 

(ভুযহ যওারযয ভথিওরদয প্রহত ঈরদ)  

শুরুরতআ ফুঝরত রফ হম, হনফিাচন এফং কণতরন্ত্রয হওান তফধতা ফা নোমেতা হনআ। নোমেতা অরি যীয়রতয 

ভারঝ। যীয়রতয ফাআরয ফহওিুআ হফঅআহন। অয মাযা যীয়রতয হফহধ-হনরলরধয প্রহত নুকত তাযাআ 
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নোমেতায হধওায দাহফদায। অনারদয ঈহচত যীয়রতয নোমেতা হভরন চরা  তা প্রহতযক্ষা ওযা এফং 

নোনে ওর ংহফধান এফং অআরনয ঈয যীয়তরও প্রাধানে হদয়া। ফতিভান হভয এভন এওহি 

জাতীয়তাফাদী ধভিহনযরক্ষ যাষ্ট্র মা জাতীয়তাফাদ, কণতন্ত্র, াআরও-াআওি এফং রিি হওরচনারযয হফরধ 

হদয়া ীভারন্ত হফো ওরয এফং যীয়ত, আরাভী ভ্রাতৃত্ব এফং ভুহরভ বুহভয ঐওেরও স্বীওায ওরয। এভন 

এওহি যারষ্ট্রয যাষ্ট্রহত হারফ ভুযহরও হনফিাহচত ওযায ভারঝ হওান নোমেতা ফা তফধতা হনআ। অনায 

ংহফধাহনও, ংদীয় হওংফা যাষ্ট্রহত হনফিাচন ওর ধযরনয হনফিাচরন ংগ্রণ ওরয জয়রাব ওযা রে 

তাযা অনারদয গ্রণ না ওরয অনারদয ঈৎঔাত ওরযরি। অনাযা যীয়রতয ফাস্তফায়ন তোক ওরয 

নাকহযওত্ব, জাতীয়তাফাদী যাষ্ট্র, ভানফযহচত অআন গ্রণ ওরযরিন এফং ভানফৃষ্ট হফচায ফেফস্থারও ভহভাহিত 

ওরযরিন। হওন্তু এতদরে তাযা অনারদয গ্রণ ওরযহন। অনাযা ওর অন্তজিাহতও চুহক্তরও শ্রো 

হদঔারত ম্মত রয়রিন, আযারয়র এফং অরভহযওায ারথ চুহক্তগুররা হভরন হনরয়রিন, হওন্তু তফু তাযা 

অনারদয প্রতোঔোন ওরযরি। অনাযা বুরর হকরয়হিররন হম, কণতন্ত্র ররা হশ্চভারদয এও হফরল ুহফধা ফা 

হফা প্রধানওাযী ফেফস্থা এফং এরত আরাভন্থীরদয হওারনা প্ররফাহধওায হনআ। অহন মতআ িাড়া হদন না 

হওন মতক্ষণ মিন্ত না অহন অদি, ওভিন্থা, যাজনীহত এফং থিনীহতরত হশ্চভারদয দার হযণত রফন 
ততক্ষণ মিন্ত তাযা অনারদয কণতরন্ত্রয পর হবাক ওযরত হদরফ না । অনাযা এআ হফরযারধয দু’হি গুরুত্বূণি 

হফলয় এহড়রয় হকরিনঃ 

    প্রথভত, অদহিও হদও হথরও এআ চরভান দ্বরেয প্রওৃতঃ এওহি রে ওুপয এফং ইভারনয ভরধে মুে। এ 

রে, ফিহক্তভান অল্লায রনয প্রহত নুকতে এফং অল্লা ফেতীত নে ওর আরারয প্রহত নুকরতেয 

ভারঝ মুে। এহি জাতীয়তাফাদী হওিু যাজননহতও দররয ভধেওায হফরযাধ নয়। 

     হদ্বতীয়ত, দ্বরেয প্রওৃত হম রূ ফুঝরত অনাযা ফেথি রয়রিনঃ এহি প্রহতরমাহকতাযত হওিু জাতীয় 

যাজননহতও দররয ভরধে হফরযাধ নয়, ফযং এহি রে এভন এও মুে মায এওরক্ষ যরয়রি আরাভ এফং য 

রক্ষ যরয়রি কু্ররিায িীষ্টানযা এফং মায়হনস্টফাদী আহুদীযা। 

মহদ হফপ্লরফয শুরুরত অনাযা আরারভয রক্ষ ওর ওভিীরও এওরি ওরয যীয়ত ফাস্তফায়রনয দাহফ 

জানারতন, আযারয়ররয ারথ ম্পওি স্বাবাহফও ওযায হফরুরে প্রহতরযাধ ওযরতন, দুনিীহতগ্রস্ত হফচায হফবাক, 

অরভহযওান্থী হনাফাহনী এফং ভুফাযরওয নুকতরদয হনভূির ওযায দাহফ জানারতন এফং এআ দাহফগুররায 

হপ্রহক্ষরত জনকণরও এওহিত ওরয দাহফ অদায় ফায ূফি মিন্ত হফপ্লফ চাহররয় মারতন তারর অনাযা হও 

াযারতন? হওিুআ াযারতন না। ফযং অল্লায ন্তুহষ্ট জিন ওযরতন এফং আরাভী অওীদায ঈয হফচর 

থাওরতন। 

তাযা অনারদয হও ওযরত াযরতা? 

১. তাযা অনারদয যাষ্ট্র হযচারনা হথরও হফযত যাঔরতা? হিা হতা তাযা এঔন ওরযরি। 

২. অরভহযওা অনারদয ঈয হযরক হমত? হিা হতা এঔন রয় হকরি। 

৩. তাযা হও অনারদয হগ্রপতায ওযরতা? এঔন হতা তাযা অনারদয হগ্রপতায ওযরিআ। 
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৪. তাযা হও অনারদয যক্তাত খিারতা? এঔন হতা তাযা অনারদয যক্তাত খিারনায াাাহ অনারদয 

দয দপতয এফং ভহজগুররারও ধ্বং ওরয হদরে। 

৫. অনারদয হও নোনে হদরয ভথিন াযারতন? এঔন হতা ফগুররা হদরআ অনারদয হফরুরে ঐওেফে 

রয়রি। 

৬. হনাফাহনী হও অনারদয ারথ তফযতা হদঔারতা? তাযা হতা এঔন অনারদয হফরুরে দাাঁহড়রয় হজাযূফিও 

অনারদয ঈৎঔাত ওরযরি। 

(হযররল ঈরহে  অফান) 

অহভ ওায দুদিা হদরঔ অনরে ঈল্লাহত রয় এআ ওথাগুররা ফরহি না। অল্লা ভাপ ওরুন। অহভ শুধু 

হযারকয দায়াআ ফা লধ হদয়ায জনে হযারকয ফণিনা হদহে। 

অন্তহযওবারফ আরারভয হফজয় চান এভন প্ররতেও ম্মাহনত ভুরভানরও অহভ তাীরদয ফানীরও হখরয 

ঐওেফে ফায অফান জানাহে। অহভ প্ররতেও আঔয়াহনরও (আঔয়াহনরও দররয নুাযীরদযরও) এভন 

ওর ঈায় এফং ন্থা ফজিন ওযায অফান জানাহে মা যীয়ত হযন্থী। অহভ ওররও এওহি অভ 

(াধাযণ  ফিজনীন) দায়া ওামিক্ররভয ং রত অফান জানাহে মা যীয়তরও াহরতয ফদরর 

ারওয, জ্ঞাফরয হযফরতি অরদদাতায এফং অনুাযীয ফদরর হনতায স্থান হদরফ। অহভ ভগ্র ঈম্মারও 

আযাআররয ারথ ওর প্রওারযয অত্মভিণ  াহন্তচুহক্ত হিন্ন ওযায এফং অরভহযওায ারথ ওর হনযািা 

চুহক্ত হিন্ন ওযায অফান জানাহে। অহভ ওর হওাযঅরনয তহনওরদয হওাযঅরনয জনে মুে রড়াআ অফান 

জানাহে হমিায প্রহত ীদ (আনাঅল্লা) আভাভ াান (যাভাতুল্লাহ অরাআহ) অফান জাহনরয়হিররন। 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 

 

(১) ীযাত গ্ররন্থ ঈভয(যাঃ) এয এওহি খিনা ায়া মায়। ওরয়ওজন ঈহস্থত ফেহক্তয াভরন হতহন এওফায 

হর ঈরিন। তঔন ফাহওযা ঈনায াায ওাযণ জুরজ্ঞ ওযরর হতহন ফররনঃ 

“অভায ভরন রড়রি, জাহহরয়ারতয ভয় অভায হঔজুয হদরয় ততযী ভূহতি হির। এওহদন অভায এত কু্ষধা 

রারক হম অহভ হিা হঔরয় হপহর।’’ 


